RÉSZLETES BESZÁMOLÓ
a 2013-ban végzett könyvtári tevékenységünkről
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Bevezetés
A munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak
megfelelően végeztük a 2013-as év során.

Főbb adataink (2013. december 31.)
Regisztrált használóink száma: 2.267 fő (2012-ben 2.180 fő volt!). Személyes (helybeni
használat): 33.225 (2011-ben 33.397 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 47.642 (2012ben 48.000 db). Dokumentumállományunk 2013. december 31-én: 76.250 db (2012-ben 76.948 db).
A jelentékeny csökkenés oka, hogy az inkurrens, nem keresett könyvállományt módszeresen
kivontuk a gyűjteményünkből, és a szűkülő források miatt a dokumentum beszerzésünk visszaesett.

Gazdálkodás
A Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevétele 45.000 Ft (tavaly 239.000 Ft volt). A bevétel
csökkenés oka, hogy a „Várpalota. Egy mezőváros metamorfózisa” c. könyv eladása visszaesett, és
2013-ban nem volt újabb „sikerkönyvünk”. Ez a kisesést azonban ellensúlyozza, hogy a működési
bevételünk 2.236.000 Ft lett a 2012-es év 1.799.000 Ft-jához képest.
A könyvtár a 2013-as évben jelentősen kisebb összegből gazdálkodott (38 millió Ft helyett 25
millió Ft!), amely miatt létszámcsökkenés történt, illetve a dokumentum beszerzésünk visszaesett.

Gyűjteményszervezés
A 2013-as év során további állománycsökkentést hajtottunk végre, melynek során az inkurrens,
nem keresett könyvállományt módszeresen kivontuk a gyűjteményünkből. A 2013-as évben a
dokumentum-beszerzés összege összesen: 657.261 Ft volt, amely 434 db új könyvet jelentett. Ebből
ajándék 259.596 Ft. A folyóiratok beszerzési összege: 524.841 Ft, amely 120 kurrens folyóiratot
jelentett.

Helyismereti tevékenység
Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a
kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő
közreadását.
A helyismereti dokumentumok feldolgozása során idén is folytattuk a Napló és a Várpalotai Hírek
c. periodikumok kurrens feldolgozását.
A 2013-as év során 25 db dokumentum került a könyvtár helyismereti állományába.
Elkészítettük a 2014. évre aktuális évfordulónaptárt, amely a város történelméhez, jeles
személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva az évfordulókat tartalmazza. A bányászattal
kapcsolatos fotógyűjtési akció keretében új fotóanyagok kerültek a könyvtár birtokába. A bekerült
fotókból a Szent Borbála-nap tiszteletére fotókiállítás nyílt a Jó Szerencsét Művelődési Központban.
Az akciót a Bányász Hagyományőrző Egyesülettel, Bányász Nyugdíjas Klubbal, az Írisz
Nőegyesülettel illetve a Rákóczi Telepi Baráti Körrel közösen szervezte a könyvtár, amelynek
eredményeképpen 161 db új fotó került be a könyvtár gyűjteményébe.
Könyvtáron kívüli helyismereti rendezvényekben is közreműködtünk. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából Leitner Ferenc Életművem c. fotókiállítását szerveztük és bonyolítottuk le, valamint
Budai László a Keresztény Értelmiségi Szövetség várpalotai csoportjának meghívására Várpalota
helytörténetéről, sorsáról, és a tájjal illetve az itt élő emberek sorsával való összefüggéseiről tartott
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előadást. Segítettünk a 2014-ben megjelenő Ármás-könyv előkészítésében.
A Reneszánsz Palota című Támop-pályázat keretében négyfordulós kistérségi helyismereti
vetélkedőt szerveztünk a város illetve Ősi általános iskolás és középiskolás diákjai számára.

Névadónk, Krúdy Gyula hagyományának őrzéséről
A tavaly évfordulós Krúdy Gyula emlékére Krúdy-hetet szerveztünk. Ennek folyamán egy héten
keresztül emlékeztünk meg névadónkra kiállítással, helytörténeti sétával, Kelemen Zoltán
ismeretterjesztő előadásával és a XIV. Szindbád vacsora megrendezésével. A gyerekeknek Krúdyfoglalkozást tartottunk a Bartos iskola bevonásával.

Gyermekkönyvtári tevékenység
A gyermekek számára 2013-ban is folytattuk az olvasáshoz kötődő programok szervezését: 11
alkalommal tartottunk formális gyerekrendezvényt, ezek közül könyvtárhasználati foglalkozás 6 db,
tematikus foglalkozás 4 db, egyéb rendezvény 1 db zajlott le. A tematikus foglalkozások
évszakokhoz, ünnepekhez, névadónkhoz kötődő könyvtári irodalmi foglalkozások. A
rendezvényeken résztvevők száma: 181 fő.
2013 őszétől 14. alkalommal került megrendezésre az Olvasólámpa pályázat. A pályázat célja a
könyvek, az olvasás szeretetére nevelés. Negyven könyvből válogathattak olvasnivalót az alsó
tagozatosok, a felsősök pedig saját olvasmányélményeikről írtak ajánlókat. A legjobb
könyvismertetések bekerülnek a könyvekbe is. Ebben az évben a berhidai Süni Óvoda 24 ovisa is
bekapcsolódott a pályázatba, olyan módon, hogy az óvodai közös mesélések során óvónéni
diktafonnal rögzítette a foglalkozásokon elhangzottakat. A pályázat résztvevői közt a várpalotai
gyerekeken kívül volt három veszprémi és egy zalaegerszegi is, szám szerint 21 alsó és 3 felső
tagozatos diák.
Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a város oktatási – nevelési intézményeivel. Folyamatosan
tájékoztatjuk őket saját és országos programokról, pályázatokról. A Nepomuki Szent János
Általános Iskola minden évben elhozza az első osztályosokat, hogy megismerjék a város
könyvtárát. A többi osztály már a korábbi években megismerkedett könyvtárunkkal. Jó
munkakapcsolat van a gyermekkönyvtáros és a város iskolai könyvtárosai között is. Ez a kölcsönös
segítségnyújtásban nyilvánul meg: egymás rendezvényein való tevőleges részvétel, segítség a
szervezésben, lebonyolításban.

Informatikai fejlesztések
A 2012-ben megnyert, több mint 7,5 millió Ft+Áfa összegű TIOP-pályázat
infrastruktúrát sikerült a könyvtárban kialakítani, ezt 2013-ban csak karbantartani
Továbbra is a Facebook-oldalunk a legsikeresebb kommunikációs csatornánk.
gyűjteményünk népszerűsítése érdekében létrehozott Várpalota Helytörténeti
látogatottsága egyre nagyobb.

révén korszerű
volt szükséges.
A helyismereti
Albuma oldal

Partnerség
Hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezünk a civil szervezetekkel. Kiemelt partnereink: a
Városszépítő és -védő Egyesület, az Írisz Nőegyesület, a várpalotai TIT és a várpalotai Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzat.
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Az épület állapota
Sajnos a könyvtárunk épülete évről-évre egyre romlik, egyre többször kell javítást, felújítást
eszközölni, illetve jelezni, hogy szükség lenne felújításra. Nagyobb esőzésekkor beázunk, a
csapadékelvezető rendszer korszerűsítésre szorul. Az elmúlt években emiatt többször szenvedtünk
el kárt, amit minden egyes alkalommal jelzünk a tulajdonosnak. A mosdók szintén felújításra
szorulnak, hiszen 1985 óta nem volt nagyobb felújítás ezekben a helyiségekben sem, pedig a fenti
statisztikákból látszik, hogy rengeteg ember fordul meg nálunk.

Megvalósított rendezvényeink
2013. évi rendezvények a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban
2013. január 17-én folytatódott a „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? - avagy a tehetségről
mindenkinek” sorozat a harmadik előadással „Mi az én felelősségem a tehetség életében, avagy a
tehetség szerepe a társadalomban” címmel, melynek előadói Bakonyi Anikó és Molnárné Dr.
László Andrea voltak.
2013. január 25-én tartottuk meg a „Tudásod a jövőd” TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos lakossági tájékoztatót. A
„Tudásod a jövőd!” program keretében országosan 100 000 személy végezhet el 95-98%-ban
támogatott idegen nyelvi vagy informatikai képzéseket 2014. augusztus 31-ig. A Krúdy Gyula
Városi Könyvtár mint eMagyarország Pont segíti a jelentkezők tájékoztatását és regisztrációját,
valamint közreműködik a helyi tanfolyamok szervezésében. Részletes beszámolóját lásd külön!
2013. február 9-én a Várpalotai Írisz Nőegyesület tartott ünnepi műsort fennállásának 10.
évfordulója alkalmából a városi könyvtárban. A jubileumi műsorban felléptek a nőkérdésben jártas
neves előadók, valamint a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola művészeti tagozatának
tanulói.
2013. február 21-én befejeződött a „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? - avagy a tehetségről
mindenkinek” című előadássorozat a „Mi leszel, ha nagy leszel, avagy a tehetség pályaválasztása”
című előadással. Előadók voltak: Bakonyi Anikó és Molnárné dr. László Andrea.
2013. március 5-én Meszlényi Norbert állomásvezető mentőtiszt mutatta be az Országos
Mentőszolgálat áldozatos munkáját a „104 – avagy ami e három szám mögött van ”című
előadásában, a TIT Várpalotai Szervezete rendezvényén a városi könyvtárban.
2013. március 8-án nyílt meg Fábián László Balatonalmádiban élő grafikusművész
„Macskamesék” című kiállítása a városi könyvtár kamaragalériájában, melyet Jáger István
grafikusművész nyitott meg. A kiállítást 2013. április 5-ig tekinthették meg az érdeklődők.
2013. március 20-án a 18. könyvbemutatóra érkezett Várpalotára a Koppány történelmi szerepét
és korát vizsgáló, Maurer Teodóra és Onody Gyula által összeállított „Koppány - Somogy
hercege” című kötet, melyet a szerzők ajánlottak a közönség figyelmébe.
2013. március 25-én a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, a KÉSZ Várpalotai Csoportja és a Mária
Rádió Palota meghívására, a Magzatgyermek Napja alkalmából Csomóné Lindmayer Katalin, a
Semmelweis Mozgalom elnöke tartott személyes hangvételű, csoportmunkával színesített,
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interaktív előadást a városi könyvtárban. A foglalkozás során az alábbi kérdések végiggondolására
inspirálta a jelenlevőket az előadó: Mire és kire van szüksége a gyermeknek a világra jöveteléhez
vezető úton? Mi az, hogy egészséges fejlődés? Hogyan tud ebben részt venni anya, apa, nagyszülők,
testvérek? Kik azok, aki támogatják a családot ezen az úton?
2013. április 10-én került sor „A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története”
című könyv bemutatójára a városi könyvtárban. A kötetet Petrovics László ny. tanár, a Városszépítő
és -Védő Egyesület elnöke mutatta be. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult, melyen részt
vettek a tanulmányok szerzői közül: dr. Czetz Balázs főlevéltáros (az MNL Fejér Megyei
Levéltárának igazgatóhelyettese), Budai László (a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője), Cserős
Borbála doktorandusz hallgató, Nagy Szabolcs (a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa), Szüts
István Gergely (a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa, a könyv társszerkesztője), továbbá
Hermann István (az MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója), Rácz Attila (főlevéltáros, a
könyv társszerkesztője, Legenda Közművelődési Egyesület alelnöke).
2013. április 11-én rendhagyó költészet napi programot szerveztünk „Palotai pasik pampogása”
címmel, ahol várpalotai kötődésű, az irodalmat művelő vagy azt kedvelő férfiak nyíltak meg az élet
„8 fontos dolgáról” és improvizáltak verseket az est tematikájába illeszkedően. Közreműködtek:
Ármás János - újságíró, tanár, Baranyai Máté - író, költő, Pócsik József - tanár, iskolaigazgató.
2013. április 12-én Kövesdi Natália, az Életfa Egészségvédő Központ igazgatója tartott előadást a
mágnesterápiában rejlő lehetőségekről a városi könyvtárban.
2013. április 16-án került megrendezésre könyvtárunkban „A Nevelési Tudásdepó projekt helye a
közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének
lehetőségei a nem formális és informális képzés területén” címmel meghirdetett TÁMOP 3.2.4
pályázat keretében elkészült „Digitális erőd – információkereső kalandjáték a reneszánsz
témakörében” program. A játékra 15-18 éves korosztályból vártuk 3-5 fős csapatok jelentkezését.
Két vállalkozó kedvű társaság jelentkezett, akik részvételével létrejöhetett a próbajáték. A fiatal
korosztály kíváncsiságához és „kalandvágyához” illeszkedő érdekes feladatok megoldása során az
interneten kellett információt keresni, szükség volt némi matematikai tudásra, kis logikára és
természetesen a könyvtárban való eligazodásra is.
2013. április 24-én Vida Ágnes pszichológus, blogíró várta az önálló vállalkozás indításához
útmutatást és hasznos tanácsokat igénylő nőket az „Üzletanyu születik” turné várpalotai
állomásán, illetve az azonos című kötetéhez kapcsolódó könyvbemutatón a Krúdy Gyula Városi
Könyvtárban.
2013. május 17-én került sor Hartyányi Jaroszlava: A kozákok és magyar kapcsolataik című
előadására a VI. Hun Napok keretében Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a Várpalotai Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében.
2013. május 17-én Mónos Jenő jótékonysági kiállítása nyílt meg. Az eladott képekből befolyt
összeget Pavlényi Dávid részére ajánlotta fel.
2013. május 23-án 17 órakor nyílt meg a Tavaszi Tárlat, a Palotai Alkotók Köre tagjainak új
munkáiból a Krúdy Gyula Városi Könyvtár kamaragalériájában.
2013. június 18-án Bikádi László Károly: Más-Világ-Kép című könyvének bemutatója zajlott
Budai László közreműködésével a Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a KÉSZ várpalotai csoportja
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közös szervezésében.
2013. május 31-én Európai Ifjúsági Hét, a ”Mozogj velünk Európában, rázzuk fel közösen
környezetünket” című projekt zárórendezvényét tartottuk meg a könyvtár előtti parkban.
Közreműködők: ifj. Rácz Tamás, Vision hip-hop tánccsoport előadása és flashmobja és a
MásszemszöG.
2013. június 14-től 2013. november 30-ig olvasópályázatot hirdetünk az általános iskolás
gyerekeknek „Olvasólámpa” címmel.
2013. szeptember 5-én Lendvai József festőművész emlékkiállítását nyitottuk meg Borbás
Zoltán művésztanár közreműködésével.
2013. szeptember 5-én Inotán a Várpalotai Napok keretében Inota 820 éves címmel fotókiállítást
rendeztünk Szíj Rezső hagyatékából válogatott archív fotókból. A kiállítást összeállította és
megnyitotta Budai László.
2013. szeptember 6-án Utczás Gábor fotókiállítását nyitottuk meg a Várpalotai Napok keretében,
amely egy hónapon keresztül, 2013. október 6-ig látogatható volt a Jó Szerencsét Művelődési
Központ Dr. Szíj Rezső termében.
Az Országos Könyvtári Napok és a Krúdy-hét programjai
2013. október 7. Csepin Péter úti beszámolója az Északi Portyáról
2013. október 8. Történelem - család – egyén (Újabb adalékok Palota 15-16. századi történetéhez).
Előadó: Budai László könyvtárvezető (Együttműködő partner: Városszépítő és -védő Egyesület)
2013. október 9. E-barátság: ismerkedés és veszélyei a közösségi oldalakon. Előadó: Klausz
Melinda (Rendhagyó osztályfőnöki óra a Faller Jenő Szakképző Iskola tanulóinak)
2013. október 9. Pokoli történetek – angyali történetek. Két óra alatt a Föld körül. Vujity
Tvrtkoval. Filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozó (belépődíjas rendezvény!) Külső
helyszíne: Jó Szerencsét Művelődési Központ (8100 Várpalota, Szent István u. 14.)
2013. október 11. (péntek) 17 óra: Biwak Egyesület bemutatkozása (via ferrata és a hegymászás
népszerűsítése)
2013. október 12. (szombat) 18 óra: XIV. Szindbád vacsora. Az est irodalmi házigazdája: Fráter
Zoltán irodalomtörténész, egyetemi docens. Közreműködött: Duende Színjátszócsoport
Helyszíne: Fogadó a Két Bagolyhoz (8100 Várpalota, Péti u. 2.)
2013. október 13. Magyar népmesék és népi játszóház. Fábián Éva mesemondó műsora,
Kutenicsné Izer Viktória zenés foglalkozása
2014. október 14: Helytörténeti séta Várpalotán a Krúdy Gyulához kötődő helyszínekre
(irodalmi részletek felelevenítésével Krúdy Gyula műveiből)
A sétát vezették: Budai László könyvtárvezető és Volekné Temesi Zsuzsanna könyvtáros
Helyszín: Várpalota belvárosa (gyülekezés a városi könyvtár bejáratánál)
(Együttműködő partner: Városszépítő és Védő Egyesület)
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2013. október 18. Krúdy Gyula és a századforduló magyar prózairodalmának
„kismesterei” – megújítói
Előadó: Kelemen Zoltán irodalomtörténész, adjunktus
(Rendhagyó irodalomóra a Thuri György Gimnázium tanulóinak)
Helyszín: Thuri György Gimnázium (8100 Várpalota, Szent Imre u. 9.)
2013. október 18. Helytörténeti kiállítás: Krúdy Gyula és Várpalota. A kiállítást Pócsik József
tanár, iskolaigazgató nyitotta meg.
2013. október 18 A tegnapok ködlovagja – Krúdy Gyula. (Napjaink irodalomtörténet-írásának
Krúdy-értelmezései és megközelítései) Előadó volt: Kelemen Zoltán irodalomtörténész, adjunktus.
Együttműködő partner: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Várpalotai Szervezete
2013. november 11-én útnak indítottuk a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota"
pályázat keretében „A Bakony közepe – Várpalota” című négy fordulós helyismereti
vetélkedőnket Várpalota, Ősi általános iskoláinak felső tagozatos és a várpalotai középiskolák 9.
osztályos diákjai számára. I. Krúdy Gyula és Várpalota, II. Végvári dicsőség Palotán, III.
Mesterségek nyomában a Bakonyban és Várpalotán, IV. Művészek és műalkotások városunkban.
2013. november 15-én „Kövek alatt nő a fű” címmel Praznovszky Mihály előadása Gárdonyi
Géza munkásságáról a TIT Várpalotai Szervezete szervezésében
2013. november 20-án Lakatos Ilona „Ő érti meg” című verseskötetének bemutatója. A
várpalotai Írisz Nőegyesület és a Krúdy Gyula Városi Könyvtár közös szervezésében.
2013. november 25-én a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban új „Nyitott Tanulási Központ” került
átadásra. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló kiemelt projekt 2015. január 31-ig fog
tartani. A könyvtár számára egyszerre jelenti a fizikai tereinek ideiglenes szűkülését és jelentékeny
bevételi forrást a bérleti díjból befolyó összeg.
2013. december 6-án az Olvasólámpa pályázat eredményhirdetése történt meg, amely szintén a
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat keretében valósult meg.
2014. évi eddigi rendezvények a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban
2014. január 10-én a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat keretében
új Olvasólámpa pályázatot hirdettünk meg.
2014. január 10-én a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat keretében
új Bölcs Bagoly olvasópályázatot hirdettünk meg általános iskolás gyerekeknek (alsó és felső
tagozat).
2014. február 24-én Ármás János: Ötven év, ötven írás című posthumus könyvének bemutatóját
tartottuk meg, mely a Könyvtárpártoló Alapítvány kiadásában jelent meg.
2014. március 11-én a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat
keretében tartott a négy fordulós „A Bakony közepe - Várpalota” c. helyismereti vetélkedőnket
ünnepélyesen lezártuk.
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2014. március 24-én a Magzatgyermekek Napja alkalmából "Mennél több, annál szebb!"
Születés és gyermekvárás a paraszti világban Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató előadása
2014. április 14-én a Költészet Napja alkalmából Dinnyés József daltulajdonos A szeretet és a
küzdelem dalai c. műsorát hallgathattuk meg a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. Társrendező
partner: TIT Várpalotai Szervezete.
2014. április 25-én Csutorás György pszichológus és lélekgyógyász Harc vagy együttműködés
a férfi és nő kapcsolat (Küzdelem a boldogságért) c. előadását tartottuk meg társrendezőként a
Várpalotai „Írisz” Nőegyesülettel közösen.
2014. április 28-án a TIT Várpalotai Szervezetének programját, Sárvári Zita esztéta, kortárs
kurátor „A kortárs képzőművészet helyzetéről dióhéjban” címmel tartott előadását fogadtuk be.

Beszámoló a Tudásod a jövőd! TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi
és informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésű országos
projektben végzett munkánkról
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2013. januártól kapcsolódott be a "Tudásod a jövőd" TÁMOP
2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésű országos projektbe.
A program célja a felnőtt lakosság idegen nyelvi és számítógép-használati, internethasználati
kompetenciáinak fejlesztése és ezáltal munkaerő-piaci esélyeinek növelése. A projekt keretében
országosan 100 000 személy végezhet el 95-98%-ban támogatott idegen nyelvi vagy informatikai
képzéseket.
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár mint eMagyarország Pont segíti a jelentkezők tájékoztatását és
regisztrációját, valamint 4 fő könyvtáros – eTanácsadó munkatársunk (György Judit, Szabó
Jánosné, Varga Zsoltné, Volekné Temesi Zsuzsanna) mentori feladatokat is ellátnak.
2013. január 25-én lakossági tájékoztatót és sajtótájékoztatót tartottunk a program
népszerűsítésére, amelyen kb. 100 fő érdeklődő jelent meg. Ezt követően megkezdődött az
érdeklődők igényfelmérése, melynek során 2014. áprilisig összesen 471 fő helyi lakos igényét
rögzítettük és továbbítottuk a pályázat közreműködő szerve (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal)
felé. A mentor munkatársak aktívan részt vettek a jelentkezők toborzásában, a képzőintézményekkel
való kapcsolattartásban, valamint a városi könyvtárban zajló képzések esetében a szervezési
munkákban (tanárok felkérése, tanfolyami igények továbbítása a képzőknek stb.) és a lebonyolítás
technikai segítésében.
Tudomásunk szerint Várpalotán és a városkörnyéken (Pétfürdő, Berhida) ez idáig 24 tanfolyam
zajlott le a program keretében. Ebből 8 tanfolyamnak a Krúdy Gyula Városi Könyvtár biztosított
helyszínt bérleti díj fejében.
2013. március 6-tól Kezdő angol nyelvtanfolyam (80 órás) (Várpalota)
2013. március 7-től Kezdő német nyelvtanfolyam (80 órás) (Várpalota)
2013. április 22-től Kezdő angol nyelvtanfolyam (50 órás) Várpalota
2013. május 7-től
Kezdő német nyelvtanfolyam (60 órás) (Várpalota)
2013. május 14-től Kezdő angol nyelvtanfolyam (60 órás) (Várpalota)
2013. május 23-tól Kezdő táblázatkezelési és prezentációkészítési tanfolyam (40 órás)
(Várpalota)
2013. június 1-jétől Kezdő táblázatkezelési és prezentációkészítési tanfolyam (40 órás)
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(Várpalota)
2013. június 11-től Angol kezdő tanfolyam (60 órás) (Várpalota)
2013. július 15-től Angol újrakezdő nyelvtanfolyam (80 órás) (Várpalota)
2013. július 18-tól Német B1 küszöbszintű tanfolyam (80 órás)
2013. július 20-tól Kezdő elektronikus levelezés tanfolyam (20 órás) (Várpalota)
2013. július 29-től Angol A2 középhaladó nyelvtanfolyam (80 órás) (Várpalota)
2013. július 30-tól Kezdő angol nyelvtanfolyam (80 órás) (Várpalota)
2013. október 21-től Informatikai tanfolyam (számítógép-használati alapok, internet,
szövegszerkesztés) (40 órás) (Várpalota)
2013. október 22-től ECDL operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés (86 órás)
(Pétfürdő)
2013. november 12-től
Kezdő német nyelvtanfolyam (60 órás) (Pétfürdő)
2013. november 18-tól
Kezdő német nyelvtanfolyam (96 órás) (Pétfürdő)
2013. november 20-tól
Kezdő német nyelvtanfolyam (96 órás) (Várpalota)
2013. december 2-tól
Kezdő angol nyelvtanfolyam (80 órás) (Pétfürdő)
2014. január 13-tól
Kezdő német nyelvtanfolyam (88 órás) (Pétfürdő)
2014. január 14-től
Kezdő német nyelvtanfolyam (60 órás) (Berhida)
2014. január 18-tól
Német újrakezdő nyelvtanfolyam (88 órás) (Pétfürdő)
2014. március 31-től
Kezdő angol nyelvtanfolyam (88 órás) (Pétfürdő)
2014. április 1-jétől
Kezdő angol nyelvtanfolyam (88 órás) (Várpalota)
A „Tudásod a jövőd!” program aktuális eseményeiről és a helyi tanfolyamok indulásáról
hírlevelekben tájékoztatjuk a címlistánkon levő 412 érdeklődőt (a program eddigi időtartama alatt
25 hírlevelet küldtünk ki).
2013. május 31-én az Európai Ifjúsági Hét keretében megrendezett "Mozogj velünk Európában,
rázzuk fel közösen környezetünket" című projekt zárórendezvényén a könyvtár előtti szabadtéren
népszerűsítettük a fiatalok körében a "Tudásod a jövőd!" programot.
2013. augusztustól havonta igényfelmérő kérdőív kitöltésére kérjük a címlistánkon levő
személyeket, amelyben arról érdeklődünk, hogy aktuális-e még az igényük helyi tanfolyamokra és
milyen típusú képzés iránt érdeklődnek (informatika vagy nyelv, szint stb.). A program eddigi
időtartama alatt 9 igényfelmérő kérdőívünkre adott válaszokat továbbítottuk a pályázat
közreműködő szerve felé (480 személy visszajelzése alapján).
A „Tudásod a jövőd!” projektben való közreműködésünk eddigi időtartalma alatt (2013. januártól
2014. áprilisig) kb. 1200 telefonos vagy személyes megkeresésre nyújtottunk tájékoztatást és
aktuális információkat a programról az állampolgárok számára.
A programba való bekapcsolódásunk óta mentor munkatársaink 728 fő mentorálttal foglalkoztak, s
jelenleg 118 aktív mentoráltjuk van, akiknek igény szerint adnak tanácsot és segítséget, amennyiben
megoldandó problémájuk merülne fel a képzés során, amelyben részt vesznek.
(A fejezetet összeállította: Volekné Temesi Zsuzsanna)

Beszámoló a Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton
Tehetségpontja tevékenységéről
Egy mondatban összefoglalva a célunk: a tehetségek személyiségfejlesztése könyvtári
eszközökkel.
A könyvtárban működő tehetségpont különös helyzetben van, hiszen nem kötődik iskolához, ami
lehetővé teszi számára az abszolút szabadságot a tudományos munkában, illetve a potenciális
gyerek résztvevők körét meglehetősen bővíti, nemcsak egy iskolányi gyermekanyaggal tud
dolgozni. Ugyanakkor a gyerekek nehezebben elérhetőek, kevésbé megszólíthatóak, ezért szoros
kapcsolatban kell lennünk a bevont partnerintézményekkel.
Célunk nem egyetlen tantárgyhoz köthető ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése,
hanem egyfajta interdiszciplináris szemlélet átadása, azaz a gyerekeket több tudományba bevezetni,
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minél több kutatási módszerrel megismertetni, illetve ehhez kapcsolódóan a hazai kutatóintézetek
munkájába bepillantást adni, a kutatókkal szakmai kapcsolatot kialakítani. Ezen kívül nagy
hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre. A munkaerőpiaci kívánalmak kutatása során
összegyűjtött tapasztalataink alapján minden tehetséges és nem tehetséges ember hasznára válik a
kreativitás, kíváncsiság, önfegyelem, kitartás, önállóan dolgozni tudás, mások elismerése,
értékeinek elfogadása. Ezeknek a kialakítására, fejlesztésére törekszünk. Odafigyelünk a hozzánk
járó diákok kapcsolati tőkéjének bővítésére, segítjük a diákokat érdeklődési körüknek megfelelő
pályázati lehetőségekkel.
A különböző tudományokba való bepillantás fő célja pedig a globális szemlélet kialakítása, az
összefüggések megláttatása, egyfajta reneszánsz emberhez hasonló műveltség formálása.
Főbb együttműködők, partnerintézmények, szervezetek, cégek: Magániskola Tehetségfejlesztő
Tanácsa, Thuri György Gimnázium, Életfa Közhasznú Egyesület, Maggam Kft., ALCOA gyár,
Pétfürdő Értékei Alapítvány.
Négy előadásból álló (1. Ki számít tehetségnek? 2. Milyen ember a tehetséges ember? 3. Mi az én
felelősségem a tehetség életében, avagy a tehetség szerepe a társadalomban. 4. Mi leszel, ha nagy
leszel, avagy a tehetség pályaválasztása) „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? Avagy a tehetségről
mindenkinek” címet viselő sorozattal kezdődött a Tehetségpont munkája 2012. november – 2013.
február között. Az előadássorozat célközönsége a szülők, nagyszülők, pedagógusok, tehetséges
fiatalok, pedagógusok köre, azaz a tehetség mikro- és makrokörnyezete volt.
A fogadókészséget látva 2013. februárban regisztráltuk a könyvtárat, mint tehetségpontot, és a
nagy olvasókör-alapító és pedagógus elődöt, Winkler Mártont választottuk névadóul.
A MATEHETSZ pályázatai segítségével folyamatos programot szerveztünk a velünk kapcsolatba
kerülő fiataloknak. Egy évig futott a Gazdagító programpárok című pályázat, melynek folytatása
(Gazdagító programpárok II.) jelenleg is jelenleg is zajlik. A programban egyrészt kutatóintézetek
és múzeumok látogatása, másrészt helyi (elsősorban könyvtári) természettudományos és
humánjellegű, személyiségfejlesztő foglalkozások sorozata kapott helyet, melynek keretében
gyakorlatias, interaktív módon próbáltuk a legkülönbözőbb tudományágakat közel hozni a fiatalok
számára, illetve tágítani az érdeklődési horizontjukat. A kirándulások során arra törekedtünk, hogy a
bevont és érdeklődő fiataloknak a lehető legkevesebb költséget kelljen téríteniük, amit a pályázat
lehetővé tett még olyan módon is, hogy a kirándulások során egész napra ételt és italt tudjunk
biztosítani számukra. (Utazási költséget sajnos nem lehetett a pályázatban tervezni, de igyekeztünk
más forrásokból azt is megoldani, amikor lehetett.)
Külön öröm volt számunkra, hogy Tehetségpontunk „Felfedezettjeink 2014.” pályázatában Molnár
Janka Sára különdíjat kapott, és ösztöndíjat nyert.
A „Tizenkettő nem egy tucat!” című pályázatban a pályaorientáció és a személyiségfejlesztés
részeként olyan életszerű szituációk megismerését tettük lehetővé a fiataljaink számára, mint a
médiaélet, interjúadás, stb. A pályázat során Darkóné Antalóczy Zsuzsa, a Várpalotai Hírcentrum
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója segítségével ismerkedhettek meg a médiaélettel, aki eredeti
végzettsége szerint pedagógus is, és jelenleg is óraadó egy szakközépiskolában. Számára tehát
mindennapos dolog fiatalokkal együttdolgozni, másrészt jelenlegi munkájából fakadóan minden
lehetőséget meg tudott teremteni a Városi Televízió és a Mária rádió helyi stúdiójának
megismertetése révén, hogy a média napi működésének fortélyaiba betekintést biztosítson. A
program során a fiatal várpalotai tehetségek maguk is alanyai és készítői lehettek a
portréinterjúknak, pontosan azért, hogy egymást kérdezhessék, és az egymással készített
filmfelvételek és azok feldolgozása során gyakorlatban is alkalmazhassák a szakmai fogásokat. Az
elektronikus média világa mellett a hagyományos, papíralapú újságírásba való beavatásukat az
biztosította, hogy írásban is interjúkat kellett készíteniük a mentorpedagógus vezetésével. A munka
eredménye 6 db mozgókép és 6 db portréinterjú a www.krudylib.hu oldalra, illetve a könyvtár
YouTube csatornájára is felkerült.
Ugyancsak a MATEHETSZ eszközbeszerzési pályázata tette lehetővé számunkra, hogy
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természettudományos eszközökhöz jusson tehetségpontunk. Ennek során a Faraday-kalitkától a
művéren át a diffrakciós rácsig többféle „könyvtárba nem illő” oktatási eszköz birtokába kerültünk,
amivel további lehetőségek nyílnak természettudományos kísérletek elvégzéséhez.
Három diákmentorunk van: Kapás Kornél, Molnár Janka, Gulyás Dávid.
Az Életfa Közhasznú Egyesület „Mentorok egymás között!” című konferenciáján 2013
novemberében többünk a tehetségpontot is képviselte személyével: Molnárné Dr. László Andrea,
Bakonyi Anikó, Budai László, Molnár Janka és Kapás Kornél. Az előadások szerkesztett változata
„Sokszínű mentorszerep” című konferenciakötetben olvasható.
A közeljövőben, 2014. május 26-án az Írisz Nőegyesület szervezésében Molnárné Dr. László
Andrea tart előadást a könyvtárban „Tehetség! Pont!” címmel.
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